Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge
Indkaldelse af idéer og synspunkter før
udarbejdelse af kommuneplantillæg og
VVM redegørelse

Et af de væsentligste projekter i Køge Kommune i disse
år, som får stor betydning for udviklingen fremover, er
Region Sjællands nye universitetssygehus. Køge Byråd
skal forud for realiseringen af det nye sygehus gennemføre et planarbejde og i denne sammenhæng tilvejebringe et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse.
Det nye Universitetssygehus Køge skal realiseres ved at
ombygge og udvide det nuværende Køge Sygehus.
Universitetssygehus Køge vil fremover skulle varetage
størsteparten af de specialiserede behandlinger for
hele Region Sjælland og også en del af den almindelige
behandling inden for en lang række områder. Desuden
skal sygehuset være akutsygehus.

vil fuldt om- og udbygget have et bruttoetageareal på
ca. 176.500 m² (heraf nybygget ca. 130.000 m²) med
ca. 900 sengepladser og ca. 40 operationsstuer. Det
nuværende sygehus er opført i 3 etager (inkl. kælder)
og med ombygningen vil det nye sygehus fremstå med
varierende bygningshøjder fra 3 til 11 etager svarende
til en max. bygningshøjde på ca. 50 m.
Forslaget indebærer, at der skal rives to af de ældste
sengebygninger ned, og det nye sygehus koncentreres
omkring den eksisterende vandrehal. Der bliver parkering i skoven, der danner en ring om sygehuset, samt
ved alle indgange.

Ombygning af Køge Sygehus vil ske indenfor den
eksisterende sygehusgrund.
Universitetssygehus Køge vil samtidig blive omdrejningspunktet for regionens forsknings- og undervisningsaktiviteter.
Med dette debatoplæg indkalder Køge Kommune ideer
og synspunkter fra borgere og interessenter forud for
den videre planlægning af Universitetssygehus Køge.

Beskrivelse af sygehusprojektet

Høring fra 20. november til 18. december 2013

Udformningen af det kommende Universitetssygehus
Køge tager afsæt i det forslag, som Region Sjælland har
kåret ved en projektkonkurrence i juni 2013.
Forslaget tager afsæt i det eksisterende sygehus’ kvaliteter og potentiale og udgør en samlet bæredygtig arkitektonisk, funktionel og teknisk vision om et kompakt,
overskueligt, grønt og inviterende sygehus.
Det nuværende Køge Sygehus har et samlet bruttoetageareal på ca. 64.500 m² og råder over 296 sengepladser og 15 operationsstuer. Universitetssygehus Køge

Køge Sygehus omfang i dag.

Ombygningen af Universitetssygehus Køge vil betyde,
at antallet af parkeringspladser forøges ved ombygningen fra 700 til ca. 1.900. Samtidig vil der blive indrettet
en helikopterlandingsplads til akutmodtagelsen af patienter på taget af sygehusets højeste bygning.
Landskabet rundt om sygehuset bliver udviklet med
beplantning, søer og vandløb. De grønne omgivelser,
rigeligt med dagslys, gårdhaver, grønne tage og udsigt
bliver også vigtige elementer i tanken om helende
arkitektur.

Efter planen skal byggeriet begynde i 2015 og skal stå
endeligt færdigt i 2020. Universitetssygehus Køge er taget fuldt i brug i 2021. Det er planen, at der skal være en
løbende successiv ibrugtagning af udvidelsen af sygehuset fra 2017 – 2021. Køge Sygehus vil være i drift under
hele byggeperioden.

Hvad skal en VVM-redegørelse indeholde?
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for ombygning/
udvidelse af Køge Sygehus til Universitetssygehus Køge.

Planprocessen

En VVM-redegørelse er en vurdering af projektets
virkning på miljøet, dvs. en vurdering af det foreslåede
projekts mulige påvirkninger af miljøet både i anlægs- og
driftsfasen.

Denne indkaldelse af ideer og synspunkter er det første
led i planprocessen. I perioden frem til den 18. december
2013 kan borgere, interesseorganisationer, foreninger,
myndigheder og andre interesserede komme med forslag
og ideer til den videre planlægning.

Formålet med VVM-redegørelsen er at forbedre beslutningsgrundlaget, før der tages endelig stilling til projektet, minimere påvirkninger på omgivelserne samt at
inddrage Køge Kommunes borgere i processen.

Herefter vil Køge Kommune vurdere de idéer, forslag og
synspunkter, som skal indgå i det videre arbejde med

Sygehusbebyggelsens fremtidige omfang, udformning og
placering.

VVM-redegørelsen vil detaljeret kortlægge og vurdere
de miljømæssige påvirkninger af sygehusprojektet.
Helikopterflyvninger til og fra den nye landingsplads på
sygehuset vil potentielt kunne påvirke nærområdet i
form af støj. Hvordan og i hvilket omfang støj vil påvirke
nærområdet skal vurderes. Et større sygehus med mange
nye parkeringspladser vil betyde ændringer i trafikken
omkring sygehuset. Det kan være større mængder af
trafik, som kan give miljømæssige påvirkninger i nærområdet. Trafikken og de potentielt afledte miljøkonsekvenser skal derfor vurderes i VVM redegørelsen. Et større
sygehus, som bygges i op til 11 etager, må forventes at
kunne påvirke både naboer, bybilledet og det omkringliggende landskab visuelt. Visuelle påvirkninger skal derfor
vurderes.

Planforslag samt VVM-redegørelse vil blive sendt i høring i
mindst otte uger, før Køge Byråd tager endelig beslutning.

VVM-redegørelse og miljøvurdering udarbejdes samtidig
med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i 2014
Køge Kommune beslutter, hvad VVM-undersøgelsen skal
omfatte på baggrund af idéer og forslag fremkommet i
idéfasen. VVM-undersøgelsen udføres og sammenfattes
i en VVM-redegørelse. Parallelt hermed udarbejder Køge
Kommune forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
Offentlig høring i sommeren 2014
Lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering er i offentlig høring. Borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede
kan komme med bemærkninger.
Køge Kommune holder et borgermøde i perioden.
Politisk beslutning i efteråret 2014
Alle høringssvar samles og vurderes. Byrådet skal vedtage kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-redegørelsen endeligt. Den politiske vedtagelse vil finde sted
efter behandlingen af høringssvarene.

Deltag i debatten
Hvilke miljøforhold og vurderinger bør indgå i den kommende VVM-undersøgelse, inden der tages endelig stilling
til projektet?

Foreløbigt har Køge Kommune valgt blandt andet at undersøge følgende forhold nærmere:

Dine idéer, synspunkter og forslag kan senest
den 18. december 2013 sendes til tmf@koege.dk, eller

• Trafik: Vurdering af udviklingen i trafikken omkring
sygehuset
• Støjpåvirkninger: Vurdering af støjvirkninger fra helikopterflyvninger, fra trafik og i selve anlægsfasen
• Luft og klima: Vurdering af udledninger af forurenende
stoffer fra trafik og udledninger i forbindelse med
anlægsarbejder
• Visuelle forhold: Vurdering af visuelle påvirkninger for
naboer, bybillede og landskab

Køge Kommune
Torvet 1
4600 Køge

Tidsplan
VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg og
miljøvurdering. Der skal også udarbejdes forslag til en lokalplan, som blandt andet fastsætter præcise bestemmelser for sygehusombygningens/-udbygningens placering,
størrelse, udseende mv.

Køge Kommune og Region Sjælland holder et fælles informationsmøde i perioden. (Se nedenfor)

Høringsperiode fra den 20. november til den 18. december 2013
I perioden ønsker Byrådet at høre borgere, interesseorganisationer, foreninger og myndigheders forslag og idéer
til, hvilke miljøpåvirkninger, der særligt ønskes undersøgt
i VVM-redegørelsen, samt om der er alternative forslag til
projektet, der bør undersøges.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte
Troels Wissing på telefon 56 67 68 13 eller e-mail
troels.wissing@koege.dk.
Køge Kommune holder i samarbejde med Region Sjælland
offentligt informationsmøde onsdag den 27. november
2013 kl. 19 – 21 på Køge Sygehus. På informationsmødet
vil der blive nedsat en følgegruppe, hvor borgere med
særlig interesse for yderligere information og dialog om
sygehuset bliver inviteret til at deltage.
Mere information om den nye sygehusplan og ombygningen af Køge Sygehus kan findes på Region Sjællands
hjemmeside:
www.regionsjaelland.dk/sundhed/sygehusene-2020

